
مم ل  لفظي....  تت ......... تح
 .....:الطالب
دد�؟ي؟ أو  اللمزم....: الشيخ تع تت المـ

ممزم.الطالب لل : ال
تنالشيخ مم ممزم؟ :  لل دد�؟ي؟ ممن والثاني ال تع تت مم تص؟ح؟ الـ

: ص؟ح.الطالب
ديب،الشيخ ذذا : ط مم ن(( إ مف))   رر تح رر   مئد، تج ثث ى(( مزا نن أأ مع ل))   تفا مممم ل((   نح ثت  

مفعوع)) رر تم مراها ممن منع آخره على مقدرة بضمة   مهعو ذذر مظ تع تت ثث ى(( كذا؟ ال نن أأ  
مع ل)) مفعوع  فا رر لدرة بضمة تم تق تنع آخره على مم مراها ممن تم مهعو ذذر. مظ تع تت ال

ملب ملالطا تغا مت رش المح ل. : ا
تغال، في : ماالشيخ مت رش ..... ا

: تعذر.الطالب
لنا ه التعذر : طيبالشيخ مث ممن العواقع لك رف ظ تحي لل مرور ال ذظا. مج رف تل
ديب ثث ى (( ط نن أع ثوال أأ ثض تأ�؟ي)) ثت تثى   رن مل لال((  ا مم ه إ نل مع تحال مب ذة ))  تمــ ملعو رع تم أ�؟ي: 

ما ه مشعوف تل تـثـى  أ�؟ي)) أنممث ى م ن تحم ل  ما(( " مـمـ ل أن مـنـي مـمـن تح تدم ب لل آ و
مه م رن ممن مم مـهـ م غيراه م؟ و رن مـمـن مم ماـهـ م، و مر تول.. تـمـا غي مع   تـضـ لل تت ما ه مإ مـمـ رل مع واـهـذا ،مب

ملا ه ثما ((تعالى:  كقعو أط ثو أق نس ن ن ثت ةة مممم ثقمم ثر لال ثو ثهمما مإ أم ثل نع ]59[النـعـام:)) ثي
ما ه لز فالل م م وج ل ع تل م ل ما يع مم رح ذ ل ت تـثـى ـكـ مء ـفـي نـعـ م، أن تدا رـمـ ل ابـتـ تح مر ال ذعو تـطـ وت

رم ل تح مل ال تملآ رم ل و تح مق ما وك ل ال لل تع تت أع ثوال (( مبا ه، ي ثض لال ثت م ه مإ مممم نل مع لول)) مب ـأ  ـف
تشأ ما رن رم ل تي تح مح م في ال لر مم ال رند معلعو رت وإذا اللا ه، مع تع تض مـلـعوم فـهـعو و رع عـنـد م

تحال وقعول طيب وج ل، عز اللا ه ـال؟ معنى " وش المؤلف: "  ـي ـح لن يعـن أ
لر مرور الجا مضع في والمج بب معو رص تحال على تن مم ه  إال((..  ال نل مع لل)) مب  قال:  إ

ذة تم ملعو رع موي ل لهذا حاجة نقعول: ل أن ويمكن تلا ه، تم رأ تت لن ب ل ال اهنــا الباء نقعول: إ
تحبة مص ل ل أ�؟ي والمقارنة للمصا رم ل يح رطء ول الح من إل العو مكعو عز اللا ه بعل م ي

مضيف وج ل، من تلى و ذضا تذلك مإ لنا ه أي مما ه أ رل مع متا ه، مب تد ترا لن....  وإ ذل فيها أ لن عـلـى دلي أ
رـلـ م أثـبـت تمن مع تم ال مز تت أن تـلـ مـبـ رث تدة مي ررا مل ملـهـذا ا لنة ـقـال و مـسـ تبة أاـهـ ل ال رـسـ دن بال

لية مر تد تق ماه م لل مرو مظ م م قالعوا: نا رل مع يي تقال بال لشافع ماه م ال مرو مظ م م وغيره: " نا رل مع بال
مروه فإن تك ممعوا تقبلعوه وإذا كفروا، أن مص تـلـ م ـمـا ـقـالعوا: إـنـا ه " إن مخ رع  وإن.... ي

تل م رع تي ممعوا، قالعوا:  مص لنه م مخ ممعوا إذا ل مل تع أن فإما ذلك تع تق مف عـلـى الشيء تي تل مخ
ملعوما ه رع مقا ه، على أو م مقا ه عـلـى ـكـان ـفـإن وفا متا ه، وـفـا تد عـلـى ـكـان وإن فـبـإرا

مفا ه تل نع م........  مخ
 .......:الطالب
المكر. : اهعوالشيخ

لل......:الطالب اس م؟  و
مئ م اـهـعو مـثـ ل اـسـ م اـهـعو ا�؟ي: الـشـيخ مئ م،  اـهـعو.. ـقـا مره والجمـلـة ـقـا لـكـن ـخـب

أر((قال:  لما يعني التعوكيد،..... نك ثم ثو أبور هو أولئك   لنا ه)) ثي مر  كأ رك تم قال: 
مر أولئك رك  نع م يبعور، م
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ثما (( أر ثو لم ثع ن ن أي ةر مم لم ثع أص ثوال أم ثق نن ن ن أي مه مم مر أم لال أع ةب مفمم ي مإ ثتمما (( )) مك
ثما أر ثو لم ثع ن ن أي ةر مم لم ثع ذـضـا نافـيـة  اـهـذه))  ما(( )) أم ملا ه:  ـبـدلي ل أي  إال((ـقـعو
م ل)) كتاب ف ي مع  ودلي م ل آخر: رف رع مف .. ال

أر  ما(( لم مد تـمـا  أ�؟ي)) معممر مم ن يع تزا مر ـفـي مـيـ مـمـ معوـيـ ل مع مـمـر تط مع  وال(( ال
لمرالـ ذلك  أ�؟ي)) عمره م ن ينقص تع مر أو مم لم تع تخر مم ثتاب ف ي  إال(( آ )) مك

ملا ه: " ممير  معنى)) معمر م ن  يعمر(( قعو رع لت تدة ال تيا دز ممر في ال مع المعنى: ال
مد ل تزا ممر في مي بد مع مص ول أح تق .... ياسر { يا كتاب في إل عمره في مين

 }..... : صلحتالطالب
مذه)) معمر  م ن((وقعولا ه:  : طيبالشيخ تاه ممن)  تدة  ( مئ مخلة تمزا مب على دا مئ تنا

مع ل، لمر): نائب في فنقعول الفا تع مم مفعوع فاع ل ( لمة مر مره على مقدرة بض آخ
مل..  تغا مت ي ل لش تح تجر حرف بحركة الم ملا ه:  الزائد، ال ممم ن ينقص  وال((وقعو

مره مم نيقعول: ((   اهنا)) كتاب ف ي إال عمره أم المؤـلـف: " أ�؟ي )) قال أع
لمر، ذلك بر أو المع لم تع ـا آخر مم ملا ه: ((  ـفـي الـضـمير ـكـعون " أـم ـعو مرهـق أم )) أع
لمر على يععود تع تخر بمم تل ل فهذا آ تكا رش ذرا يكعون لنا ه فيا ه؛ مإ لم تع الـثـاني ويـكـعون م

ذصا، لـمـر نفس على يععود الضمير قلنا: إن إذا الشكال لكن ناق تع فكـيـف الم
من ذرا يكعو لم تع رفس في واهعو مم رقت تن مص العو ـعو مـق مره؟ ـمـن من ـ مـم ثما (( مع أر ثو لممم ثع أي
ن ن ةر مم لم ثع أص ثوال أم ثق نن ن ن أي مه مم مر أم لال أع ةب مف ي مإ ثتا تـحـ ل  اـهـذا)) مك تكال م إـشـ
ذهر فيما لل يظ ... ل؟ و

نع م. : أ�؟يالطالب
ثما (( : طـيـبالـشـيخ أر و لممم ثع ن ن أي ةر مممم لممم ثع ثوال(( العـمـر نـفـس ـفـي )) أم  
أص ثق نن ن ن أي مه مم مر أم لمر ذلك على يععود قلنا: الضمير  إذا)) أع ـعود صار المع يـع

ذرا..... فيكعونعلى...  إيش؟ على ذصا  معم مره، من منقعو مـمـ ـا: إـنـا ه إذا مع قلـن
تك عـلـى عائد مـمـ لـمـرالـلـا ه}  {يرح تع تـخـر بمم ثما (( آ أر ثو لم ثع ن ن أي ةر مممم لممم ثع ثوال أم

أص ثق نن ن ن أي مه مم مر أم مـمـر ممن  أ�؟ي)) أع بر مع لـمـ تع تر  الول.. ل آـخـر، مم النـقـص ـصـا
بص على يععود مقعوص وعمر معمر مزيد فعندنا آخر، شخ مره ممن من ل واهذا عم

تـلـف الول الشكال لكن فيا ه، إشكال تت مرون اخ دـسـ مها ه ـفـي المف فـقـال ـتـعوجي
مضه م:  ثما ((بع أر ثو لم ثع ن ن أي ةر مم لم ثع أص ثوال أم ثق نن ن ن أي مه مم مر أم لن)) أع النقــص  إ

مب ل في اهنا تيادة مقا دز لدم كلما النسان لن ال تق ذما تت مره نقص الدنيا في يعو ممــ مع
مخر باعتبار مره آ مم ذل مع تد لا ه صار إذا سنعوات  عشر.. لي أنا مث ددر تعشر أح ـ مـق و

لنا ه ممعوت أ تي تقص سنة معشرين في تس لل ن للما ل؟ و تد ك رـجـا ه مـمـن مزا تـقـص و ـمـن ن
با ه رج مب فالمعنى: أنا ه آخر و تت رك مصا ه مي مب كما نق تت رك متا ه ت تد تيا مل ممز تســب فيقا ميح ذل:  مث
ذل تل غ فلن مث ممر ممن ب مع تص ـسـنين عـشـر ال تـقـ آـخـر ـمـن يعـنـي عـمـره ـمـن ون

ممره تشر ع منين، ع تد بل غ مس تح تشر أ تره ـمـن ونقص ع تـشـر إـحـدى عـمـ فبـقـي ع
رسع تب اهذا وإلى واهكذا، مت تاه مض تذ رع معين، ب مب لتا لن ال رـلـ م أاـهـ ل مـمـن آخرين ولك مع ال
تن مرين مم دس تف لن الم تما اهذا قالعوا: أ تبر في في والسلم الصلة عليا ه النبي با ه أخ

ثم نقعولا ه:  لب (  ثح ثط أن ثأ ثس نب مقمم ه فمم ي ل ه أي نز ثأ مر ثسمم نن أي مره فمم ي ثلمم ه و ثثمم ثأ

ن ل مص ثي ثم ه ثفل مح لن..)  ثر مص النسان  أ مق مره ين تزاد عم مي تسب و مة بح تل ـ م، مص مـح الر
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مص (ما يصير تق ر ل ل م  إذاعمره) ممن مين مص تما ه، ي مح مد و(ل ر تزا عـمـره) إذا ـفـي مـيـ
تلا ه، لن التفصي ل اهذا على والمعنى وص تة أ تد تـصـا ه أو العل م ممزيا مب نق مـتـعو رـنـد مك مع

ما ه تر فـمـن مكـتـعوب وـجـ ل، عز الل دد لن ـلـا ه مـقـ تره أ مطعول عـمـ تلة ـسـي مـصـ الرـحـ م ب
مر فسعوف لد تق مص ل أن لا ه مي تما ه، تي مح تمن ر ددر و مره ينقص أن لا ه مق قطيـعـة في عم
ذـعــا يـكــعون فـســعوف الرـحــ م مـمــا ه؛ قاط مح تـتــة الـســباب لن لر مبعو لن أو مث تمل

تبات دب تس مة المـ تت مبعو رث مبها تم مة بأسبا ملعوـمـ تد مع رـنـ مزـيـ ل واـهـذا أفهمـتـ م؟ الـلـا ه مع عـنـا مي
تكال تده الذ�؟ي الش مض أور تفـسـروا أن وـحـاولعوا الـحـديث اهذا في العلماء بع مي

ممر مزيادة مع تكة ال تبر لن النسان؛ معمر في بال ذة أنزل إذا اللا ه تمل تك تر ـي ب ـر ـف مـم مع ال
ذرا كان وإن مصي تر تق تسن تصا ذرا تصار أو أح بر من خي مم تـكـة، بل تطعوي ل مع تر ولـكـن ب

تم لد تق مجه م ل اهذا أن تلنا ت مر رخ تكال ممن مي رش لن ال تركة تمل ذـضـا الب تـبـة أي متعو غـيـر أو مك
متعوبة؟ رك م
متعوبة.الطالب : مك
متعوبة،الشيخ معها وكذلك : مك متعوب، نز مجنا فل مك ل الـشـكال، ـمـن ذـلـك يخر
مجنا لل الشكال ممن يخر لعول النسان عمر نقعول: إن أن إ تط مة بسبب المـ تل ـ مـص
مـحـ م لر مـتـب ـقـد ال تب وـقـد مك مـتـ ت ل أن مك مـصـ ما ه، تي تـمـ مح ذذا تر ـقـعول مـمـن الفاـئـدة ـمـا إ

ثم نالرسعول:  لب ( ثح ثط أن ثأ ثس نب مق ه ف ي ل ه أي نز ثأ مر ثس نن أي مره فمم ي ثلمم ه و ثثمم ثأ

تلة على الحث  اهعو... أن الجعواب ؟) لب نقعول: من أننا كما الرح م، مص تح أن أ
ت ل مخ ذل فليعم ل الجنة يد تم ذحا ع تنت قائ ل: إذا يقعول ل صال ـة كا لـن ـة الج المكتعوـب
مم ل إذا وكيف عم ل؟..ي فكيف رت تع تب مت لنة؟ لا ه مك تج مـمـن مكتعوـبـة نـقـعول: اـهـي ال

رب ل تم ل أن تق رت قد لكن يع تب مت متب الجنة لا ه مك مك ت ل أن و تم تلها لا ه يع ـذا وعلى عم اـه
ذلنا مقص ل فإنا ه وج ل عز اللا ه تقديرات بحسب ك رن ممر، في اهذا ي مع تكال ال الش
مرد مميع على توا تج مـسـير عـنـا ه الجعواب ولكن ال مب اـهـذا يـقـال: إن اـهـعوو تي مكـتـعو

ذة تج تبب لهذا نتي لس مم واهعو ال تدنا أما اللا ه، عند معلعو ـعوم، فلـيـس عن مـل رع طـيـب بم
ذذا تلت أحسن يكعون إ تما مت رح لن  الـيـة... ال ممـر مـن الـمـراد أ د�؟ي مع لمـر أ تع ي�؟ي مم وأ

تسان مد قد إن تزا مره في مي مـمـ تـقـص وـقـد الـسـباب ـمـن لـسـبب مع رن مره ـمـن مي مـمـ مع
بب تب تس تخر. ل آ
ةب ف ي  إال((قال:  تتاب( )) كتا تعال)مك مف رنى   تع مـتـعوب بم رك تراشتك تم بمعـنـى مـفـ

مروش رف تراس م مـغـ تـنـى و رع مروس بم رـغـ تـنـاء تم مب يي، بمعـنـى و مـنـ رب تـتـاب تم مك تـنـى تف رع تم مب
مـتـعوب رك تـتـاب؟ اـهـذا اـهـعو فـمـا تم دـلـف ـقـال الك تـمـا ه المؤ مح رعو ح الـلـا ه: " اـهـعو ر لـلـ ال

مفعوظ رح رعو ح الم لل مظ... المحفعوظ " ال مفعو تلا ه أن أوجا ه: محفعوظ عدة ممن  مح تنا تي
لنا ه أحد، صص ل مدير خا مظ وج ل، عز اللا ه بتق مفعو لير أن من مح تغ لدل، أو مي تب ـذا مي ولـه

تب ما مت م ح في مك رعو لل مفعوظ ال لنا ه المـح مكعون فإ تي للقـلـ م: تـعـالى الـلـا ه ـقـال كـمـا تـسـ
نب أت نك ثو ثما ( ا مئ ن أه مم إل ى ثكا نو ثي ثمة مل ثيا مق ملك) ال ذـضـا  وكذ مـفـعوظ أي رح ـعـن م

تخل ل تما... ل بحيث ال رب ل م   تت رك للف ول فيا ه مي تخ تب ما يت مـتـ تـقـع ل يعـنـي فـيـا ه، مك تي
رهعو فيا ه لس رجهـ  لك ل.. فهعو ال لن (( تو ثك مإ مل ثل ى ثذ م ه ثع لل رر ال مسي ـن)) ثي دـي تاه لن((    إ

مر)) ذلك تشا ذ ل إليا ه  المـ تبق ما مك تدة تس تيـا دز الكتـاب و والنـقـص العمـر ـفـي ال
ذلا ه مسير مك من أ�؟ي اللا ه على تي دي ذبا المخلعوقين عند كان وإن عليا ه تاه رع ذرا ص مســي تع و
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م ل اللا ه عند لكنا ه لز اللا ه لن ويسير سه تد إذا وج ل ع ذئا أرا ري  ك ن((لا ه:  قال تش
.)) فيكون

ثمما((تـعـالى:  ـقـال ـثـ م ثو مو ي   ثت نسم من ثي ثرا نحم ثب نل ))  يسمتو ي(( و..  ـمـا)) ا
تث ل يتساوى بمعنى تـمـ ل،  واهذا))  البحران(( ويتما رج مر مم مء اـهـعو والبـحـ المـــا
بء فك ل الكثير، مثير ما لمى ك تس ذرا، مي رح تران تب رح تب تنا ال تـمـ ل ماه رج تره مم لـسـ لز تف وـجـ ل ـعـ
ملا ه:  ثذا((بقعو ثه رب   نذ رت ثع ثرا رغ أف مئ أ ه ثسا أب ثرا ثذا ثش ثه رح ثو نل رج مم ثجا  هممذا(( )) أأ
رذب)) فرات عذب تع معو  ال رل مح تساغ معناه: ال تت رس مبا ه، المـ رر ترات مش مـفـ يـقـعول وال

دـلـف مد..  المؤ مره: "ـشـدي غغ(( العذوـبـة تفـسـي مئ أب ه  سا ثرا مبا ه"  أ�؟ي)) ثشمم رر مـشـ
رغ(( مئ ثسا ره ل))   تس لسر   تي مم لنا ه و رلعو ل مره ما فيا ه وليس عذب مح دد تك تخة مي أو بعوـسـا

بة تر تدة تحرا مئ بة أو تمزا تد مرو تدة مب مئ مه م تمزا لنا ه الم مب أ رذ ترات تع مئ غ مف شرابا ه. سا
رح  وهذا((الثاني:  نل مد)) أجاج مم مدي تحة  ش رل؟ح الملعو مم مديد "  تحـة تش ملعو اـهـ ل الم

معويان؟ تت رس ي
يستعويان. : لالطالب
مد اهذا واه ل : ل،الشيخ ترا مقيقة با ه مي ص ل اهعو أو الح ما ه مث تب تر ما ه تض ممن تعالى الل رؤ للـمـ

مفر؟ لنا ه والكا مد قي ل: إ ترا تقة با ه ي مقي م ل الح ملا ه:  بدلي ـعو ن ن((ـق مم ثو ل ل   ثن أكمم ألو أك نأ ثتمم
مما نح ييما ثل مر مد وقـيـ ل: إـنـا ه ))، ثط تـثـ ل ـبـا ه ـيـرا تبا ه تم ممن تـعـالى الـلـا ه ـضـر رؤ مـمـ لل

مفر، ممن والكا رؤ تلة فالم مز رذب بمن ترات، الع مف مفر ال تكا تلة وال مز م؟ح بمن ـ رـل مم ـاج، ال تـج مل ا
معدة لدينا ولكن معدة قا لنا ه الكلم في قا تر إذا أ مر دا ـة يكعون أن بين الم مقيـق تح

تقة غير أو مقي تقة، على يحم ل أن وجب تح مقي ذذا فهعو الح مه حقيقة، إ مد دي تؤ ذضــا وي أي
ملا ه:  ن ن((قعو مم ثو ل ل   ثن أك ألو أك نأ مما ثت نح ييا ثل مر لن)) ثط مإ ت ل  ف رث ذل الترـشـي؟ح اهذا مم مد ـ ـي

لنا ه على مقيقة أ تجامز، وليس ح لنا ه أننا على بم تمز ل نقعول: إ ول الـقـرآن ـفـي مجا
مره في لر كما غي ذرا، علينا م تع ولكن كثي تس ل اـهـذا تـمـ رأ مي مـمـن ننتـقـ ل أن ـبـ رـفـ ن

بل رين بين اتصا تذ رين اه تر بل ونفي البح تصا دت د ل بين ا من مك ري تئ ري رين، تش تر مي تغا ـي مت ل يعـن
تع من مق ل أن ممن تما تت رن راهن تي دذ مو�؟ي انتـفـاء ممن ال تـسـا لت رين اـهـذين بـيـن ال تس مسعو رح المـــ
رين التساو�؟ي انتفاء إلى ممعور ب مل مقعولة ا رع ن ن((قال:   ،.. المـ مم ثو ل ل   ثن أك ألو أك نأ ثت

مما نح ييا ثل مر مم ن(( )) ثط ل ل   دـلـق)) أكمم ملا ه:   متع ـعو ألون((بـق أك مممما(( ))  تممأ نح ثل  
ييا لـسـمك  اهعو)) طر مر�؟ي ال تـطـ لـيـر ـلـ م اـلـذ�؟ي معـنـاه " ال تغ تت تـتـن تي تن مذه مب مـمـن واـهـ

مص مئ تصا تمك تخ لس لنا ه ال لنا ه تمات لعو أ مر�؟ي فإ ما ه ـقـال كـمـا تـطـ ـ ل ل((تـعـالى:  الـل مح أأ  
نم أك أد ثل ني مر ثص نح ثب نل أ ه ا أم ثعا ثط معا ثو ثتا نم ثم أك مة ثل ثر ليا لس ملل  قال]96[المائدة:)) ثو

من عباس مه اللا ه رضي اب مد ري تص ت ل تما عنهما: "  مك ييا مأ مما ه تح مك ل ما وطعا ديتا مأ ".  تم
ممن ذيا:  مئد ثان ثن (( المث ل اهذا فعوا أجو مر نخ ثت نس ثت ممن)) ثو رل؟ح   مم تـمـا الـ مه رن مم ت ل:  مقـيـ و

مة(( ثيمم نل مح ثها   ثن أسممو ثب نل مـلـؤ  و" اـهـي)) ثت رؤ ذل تـعـالى: ـقـال " كـمـا والمرـجـان ال
أج(( أر نخ ثي ثما   أه نن أؤ مم أل نؤ لل أن ال ثجا نر ثم نل تف  وقد]22[الرحمن:)) ثوا تل تت لناس اخ ال

مرج ل اهذا اه ل تن إل يـخـ مل؟ح مـمـ مرج أو المـــا رـخـ مل؟ح ـمـن ي رذب؟ المـــا تـعـ مر وال تث ـفـأك
مرين دس تف لنا ه على الم مرج ل أ لل يخ ملعوا المـال؟ح ممن إ لم تح أج((تعالى:  قعولا ه و أر نخ ثي  

ثما أه نن أؤ مم أل نؤ لل أن ال ثجمما نر ثم نل لن  عـلـى)) ثوا تـمـا ـمـن الـمـراد أ مه مع ممعو رج مـمـن ل م
تما مه مع رم تما ممن تج مه مع ممعو رج تن ل م مميع، مم تج ـدنا إذا فهنا ال تنا: عـن رل تران مق ـ رـح رذب تب ـ تـع
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مل؟ح مرج وما مـمـعوع ممن أ�؟ي منهما ومرجان، لؤلؤ منهما يخ ـع مـمـن ل المج ممـي الج
ل ل يعني بحيث لنا ه الصحي؟ح ولكن واحد، مك مرج أ مر اهذا لن الجميع من يخ ماه تظــا

تل م وتعالى سبحانا ه واللا ه القرآن تلق بما أع مرج كعونا ه تخ تت وـقـد منهـمـا، يخ تـبـ تث
لنا ه الن مرج أ ـال ولهذا اهذا، ومن اهذا ممن والمرجان اللؤلؤ يخ ـف: " ـق المؤـل

ت ل: منهما مقي نع م. " أ�؟ي، و
مة((  ثي نل ثنها مح أسو ثب نل رـبـس؛ )) وذكر ت ذل لـنـا ه ال تـيـة ل مع ـمـا غا تـفـ تت رن مه ـفـي ـبـا ه مي مذ تاـهـ

تية، رل مح لل ال مإ لن المعـلـعوم مـمـن و مرج تـمـن أ رخ تت رـسـ محلـيـة اـهـذه تي مذاها ال ترة، يتـخـ تـجـا
مة تر تجان اللؤلؤ وتجا رر رل ل م الن وإلى تسبق فيما والم تز ذة ت تر لـيـة، تـجـا لـكـن قعو

مرون الذين التجار اهؤلء مج لت ذلـبـس؛ ذـلـك؟ ممن الغرض وش بها تي لن ال اـلـذ�؟ي مل
مريها تت مد منه م يش ربس، بها يري ذل مقـعول واـهـذا طيب ال ذـسـبللـك ي تك مبيعها : ت وسـن

من؟ على
مسها.الطالب : يلب
مسها،الشيخ تر :  يلب تك تذ تية في تف ترين.. ال تعة  بح تف رن ماهرة تم تـعـة ـظـا تف رن تم تـنـة، و مط با
مة تعو رس تدن مك تب ما ه في لل من مط مة تبا تعو رـسـ مك تدن و تـبـ مره، ـفـي لل مة ـظـااه ـفـي الـبـدن كـسـعو

مطن؟ رك ل البا تما اللح م أ لن رك ل فإ تعوة اللح م أ رس تدن مك منا ه، في للب مط ملـهـذا با ـقـال و
تدم:  لن((ل مإ ثك   لال ثل ثع ثأ أجو ثها ثت ثر ى ثوال مفي نع مـقـ ل: ول وـلـ م]118[ـطـا ه:)) ثت ي
تمأ رظ لن ؛)) تعر ى  وال((قال:  ب ل تت مجعوع ل م�؟ي ال رر مطن مـعـ تـبـا رر�؟ي ال مـعـ ي�؟ي وال مر مـعـ

تكر ث م طيب الظااهر تذ مقعول:  رين الـلـا ه ن تـسـ تـبـاس لبا دل تـبـاطن ال م ل ال رـكـ رـحـ م، بأ لل ال
تباس دل ماهر وال لظا مذه ال تية. به رل مح ال

مم ن(( ل ل  و ثن (( )) أك أجو مر نخ ثت نس ثت ثر ى(( )) نع م، ثو ثت ثو مصر))   رب مت ثك((   نل أف نل  ا
تن)) مف ذس م ه((  ال مفي ر ل  في))   ثر(( منهما مك مخ ثوا ثم ـال:   " نع م))    وتممر ى((ـق
مصر  أ�؟ي)) رب تمن " الخطاب مت د ل مل مك لجا ه تمن مل تعو تـتـ ما ه تي رـيـ تل تـطـاب، إ مخ مة ال تـيـ اهـنـا والرؤ

لية، مر تص تية تب رؤ لية مر مر تص لن تب مإ ماهد تمن ف تشا تعواخر مي تحـار ـفـي الم مب تخـر ال رم أ�؟ي الـمـاء ت
ذقا ه، مش م ه((وقعولا ه:  تت مفي ثر   مخ ثوا تل)) ثم دلف: " في  قا ر ل المؤ تر منهـمـا مك " أـشـا

تـمـا ه المؤـلـف مح تكال ـمـن الـلـا ه ر تـنـا تلـنـا ه..  الـشـ مو ي  وما((مقـيـ ل:  ماه ثت نسمم ثي
ثران ل م)) البح ـال:   ث ثك  وتر ى((ـق نلمم أف تـضـى)) فيمم ه ال تت رق أن الـسـياق  وم

مبير يكعون رع لت تك اهكذا: وترى ال رل مف تما. ولكن ال مه لضمير في ـن أ�؟ي إلى..  ال رـي تر البح
لنما مععود وإ ل ل(( على ي أك مظها  و(ك ل)كلمة))   رف ترد ل رف تد مم تعا ممير ف اهذه في الض
مك ل) باعتبار على الية لـنـا ه اللـفـ ظ باعتبار إيش؟ ( مـمـن مـفـرد، ل ـقـال اهـنـا و

ر ل المؤلف: " في مهما مك رن تل " انتبا ه م تزا ملا ه:  طيب الشكال، ف  مواخر((وقعو
تخر)) رم تت ذقا ه أ�؟ي المـاء  قال: "  مش ميها ت رر تج تلة فيا ه مب مب رق ترة مم مب رد مم ب؟ح و مري محــدة ب " وا

مة ممن واهذا تم رع تر أن وج ل عز اللا ه ن لخ تك تس الـمـاء اـهـذا عـلـى تـجـر�؟ي لـنـا الفـلـ
تخر رم تب وت تبا ذة الماء مع تل مم تع حا تعوا تمزاق، أـنـ رر ل

ت ذة ا تـلـ مم تر وحا تـشـ تب وـلـذلك الـكـثير، ال
تن رو تر رلك ت مف مر الن ال تب تت رع ذدا مت تل ذل تب مم تذا تكا تتها إ رل تخ تبلد، اهي وإذا تد مة ممن اهذا كال ـ تـم رع من

رـكـ ل ة ثلـثـ.. ـفـذكر وتعالى سبحانا ه اللا ه والـثـاني: اللـحـ م أـنـعواع: الوـلـى: أ
رلية، مح مخر ال تعوا تب متي والثالث: ال مبر ال رع ذق أو تت مش بة ـمـن المـاء تت تـيـ مح ترى إـلـى تنا رـخـ مأ

ت ل مق تن تت تق مل تمزا رر ل
ت ـن، ا ديـي مم تد لـمـ ل وال تلا ه وتأ ـعو ـا ـق أجون((: اهـن مر نخ )) حليممة  تست
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ألون((و أك ثك  وتر ى(( ))  تأ نل أف مخر في ه ال ثوا لن)) ثم تل تمك   لس مـلـا ه ال دـيـن أك تاه
تتاج ما رح تفة إلى تي رل تر مك تك تذ رك ل تف تل ترة، ا تش تبا ملؤ مم رؤ ذل تجان ال رر تتاج والم رح تفة إلى تي رل مك

تعب وإلى رعوص إلى يحتاج لنا ه تت تلت تغ مطعول وآ تفس و رم ل أو تن تياء تح رـشـ معـيـن أ مت
ذفس على تن تت أجون(( إيش؟ قال ولهذا ال مر نخ نست ثت ملبعون  أ�؟ي))   رط رلك ،... ت مف ال

ثر ى((قال:  ثت لن)) مواخر في ه الفلك   تل تتها   تد يب واـهـي ـبـالعين مـشـااه مـعـ ت
ذق مش م م ممن الماء تت تظ رع ممن... يعني أ م م   تظ رع مت أ تيا وج ل. عز اللا ه آ
ـالى:  قال أغوا((تـع ثت نب ثت مل ن ن   م ه مممم مل نضمم أغمموا(( )) ثف ـعوا))  لتبت مـب مل رط تت مممم ن((   

م ه مل نض مة )) تـعـالى ثف تر تـجـا دت نم(( بال أك لل ثع ثل ثو ثن   أرو أك نشمم تا ه)) ثت ـ " ذـلـك عـلـى  الـل
تر يعني لخ رلك تس تلها الف ـذا في معواخر وجع ـر اـه رـح ـن الب رـي تر رم يل تمل ثتبتغوا(( أو مل  
مل ه مم ن نض مبعوا  أ�؟ي)) ثف مل رط رمزق ت در ملـا ه حيـن اـلـ مم رح مخر، اهـذه ت تعوا تبـ مـا الن.. و ال

مم ل الذ�؟ي ذل إلينا يح تمزاق مث رر تكا ممن ال رمري ممن أ تبان و ليا معـيـدة  الـخـرى..و ال الب
لل مخر اهذه  في.. إ دتي البعوا مم ل ال رح تياء تت رش م ل ممن اهذا الكثيرة، ال رض ـز اللا ه ف ـع

ي ل ـذلك وج ـال:  وـل ملتبتغوا((ـق ـا ،)) فضممل ه م ن   ملا ه:  أـم ـعو  ولعلكممم((ـق
لن)) تشكرون ل ل) اهنا  فإ تع مرض حتى معنااها ندر�؟ي ل (ل رع تت رس التي المعاني ن

متي دجي (لع ل) تأتي (لع ل)، لها تأ تر تت متي لل ذقع وتأ تعو تت تفاق وـتـأتي لل رـشـ مل وـتـأتي ل
رعلي ل، لت د�؟ي لل تل مني ف تعا الية؟ اهذه في كانت الم
: التعلي ل.الطالب
رـجـ ل يعني : التعلي ل،الشيخ مروا أن تمل مك رـشـ مـتـ م إذا وـجـ ل، ـعـز الـلـا ه تت ري تأ اـهـذه تر

مر البعواخر مخ رم متي الماء ت رأ تت تمزاق و رر ل
ت لن ناحية إلى ناحية ممن با مجب اهذا فإ رعو تت رس ي

رشكروا أن تمة اهذه على وتعالى سبحانا ه اللا ه تت رع ركر ،الن ذـشـ العلـمـاء ـقـال وال
مقيام تفسيره: " اهعو في مة ال تع تطا مع م ب رن ذفا المـ رلب اعترا ذثا بالق ذد تح تت ـان و تـس دل بال

ذة تع تطا تكان و رر ل
ت معا ه با مض ـال ولهذا والجعوار ح، واللسان ثلثة: القلب " فمعوا ـق

 فهد؟ -يا الشاعر
م مالـطـالب مك رت ـاد مء :                   أـف ـا تـم رع لن ـي ال دـن ذة مم ـ تـث تل مد�؟ي     تث ـ مني تـي تـسـا مل و
تر ممي تض تبا وال لج تح المـ

م مالشيخ مك رت مء : أفاد تما رع لن دني ال ذة مم تث تل الثلثة اهذه من عطفال يعني تث
م م                                مك رت مء أفاد تما رع لن دني ال ذة مم تث تل مد�؟ي   تث مني تي تسا مل تر و ممي تض وال

تبا لج تح المـ
ذشكر فهذا مع تاـهـذه ـفـي يكعون ال مـضـ تـثـة، المعوا تل تث رـمـد ال من والح مـكـعو باللـسـان، ي

رمد للق باللسان، يكعون الح تع تت مم ركر ف ذش ي م ال تع مبا ه أ تب يص، وس تخ لـلـق أ تع تت مم رـمـد و الح
يص تخ مبا ه أ ي م، وسب تع لن أ رمد ل تح من ال مة في يكعو تل تب تقا تمة، مم رع دن من ال مة في ويكعو تـلـ تقاب مم
تمال ممعود، تك ي م فهعو المح تع للق، حيث ممن أ تع تت تلف المــ مخ ركر ب ذشـ لنا ه ال يص فـإ تخـ أ
لـلـق  نع م.. في اهعو يعني تع تت ذ م الـشـكر  ،... مم لـلـق ـفـي أـعـ تع تت يص الم تـخـ ـفـي وأ

تبب لس رمد ال بالعكس. والح
أج((قال:  مل أيو ث ل   ني لل مر مف ي ال ثها لن أج ال مل أيو ثر ثو ثها لن م ل مف ي ال ني لل  .)) ال

: الفعوائد.الطالب
؟الجديد الدرس في ..... الفعوائد وتعالى، تبارك اللا ه قال : الفعوائدالشيخ
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.....: الطالب
....  أحسن؟ الن :الشيخ
تنا ه اللا ه : وقالالشيخ تحا رب أ ه((تعالى:  مس لل ثوال نم   أك ثق ثل ن ن ثخ ةب مممم ثرا  إـلـى)) أتمم
مره مخ مذه آ من الكريمة الية اهذه  في... اه تيا مة تب تر رد ـفـي وتـعـالى ـسـبحانا ه اللا ه مق
مء تدا مت رب مق ا رل مه م بأن آدم بني خ تق تل رن تخ بب مم ترا ل م مت رن مث بة مم تف رط مره. إلى من مخ آ
ممن مداها و لن فعوائ ذضا: أ تا ه أي متا ه الل تم رك مح متـا ه ب تم رح ت ل ور تدم بنـي جعـ ذجـا آ توا رمز ذرا أ تكـ ذ

تثى رن مأ ملك و مء وذ تقا تب رس ل مل لن مل ال مصعو مح تعة. و رت مم الـ
ممن مة و تط تحا مداها: إ م م فعوائ رل ما ه مع د ل الل مك ريء؛ ب ملا ه:  تش ـعو ثما((لـق ثو أ ل   مممم نح ن ن ثت مممم

ثث ى نن أع ثوال أأ ثض لال ثت م ه مإ مم نل مع  .)) مب
ممن مت و مداها: إثبا ترة فعوائ رد مق ما ه ال لز لل ل ل، تع تج ملا ه:  ممن و ـعو أ ه((ـق للمم ثوال نم   أكمم ثق ثل ثخ
ن ن ةب مم ثرا لن)) أت تل تق   رل تخ مكعون ل ال ب م بعد إل تي رل ترة. مع رد مق و
مداها ومن مئ لن فعوا ذضا: أ تمار أي ت ل الع مي لطعو ذـلـا ه والقـصـير منـهـا ال مـتـعوب مك رك تد م عـنـ
ما ه تتاب. في وج ل عز الل مك

مت ومن مداها: إثبا رين فعوائ تت تب تت مب ممن مر مت ترا تدر تم تق رل م ال مع تبة. واهما: ال تتا مك وال
مداها ومن مة فعوائ تل مهعو مس ذضا:  واهـعو وتعـالى ـسـبحانا ه اللـا ه عـلـى الـشـيء اهذا أي

رلق تخ تتابة ال مك لن ((لقعولا ه:  نع م، وال ثك مإ مل ثل ى ثذ م ه ثع لل رر ال مسي فيهــا طيب ))، ثي
تثة المرتبة مل لثا متب ممن ال ترا تدر تم تق ال
: الخلق.الطالب
رلق، : واهيالشيخ تخ ذذا ال تلم ث فيا ه إ معـلـ م مراـتـب تث رـلـق والكتاـبـة ال تخ إـيـش وال
تئة، بعده؟ مشي مخذاها يمكن  والمشيئة،.. الم  ذلك؟ كيف الية، من نأ

ملقالطالب يشاء. ما : يخ
مم ن ((..: الشيخ ثراب   تذا)) م ن ثم أت تاه من ل  و مـكـعو تئة؛ إل ي مـشـي لن بالم تا ه تل الـلـ

مكعون ،اهذه .. ل م تت ذذا الـيـة ـفـي تف تـبـات إ رث مـتـب إ تدر مرا رـلـ م الربـعـة الـقـ مع ـثـ م ال
تبة تتا مك ل م ال تئة مث مشي رلق ث م الم تخ رد ال تق رت و تع مم مذه مج متب تاه تـبـع المـرا رر ل

ت بت مـفـي ا تبـيـ
.... 

.....: الطالب
م م           :الشيخ رل تبة مع تتا تنا مك متا ه معول تئ مشي مقا ه          تم رل تخ مد واهعو و تجا معوين مإي رك تت و

مه  مذ مب تاه مت ترا تدر م تق تعة ال تب تلر طيب. ا
ثما((تعالى:  قال مث م  ثو مو ي   ثت نس من ثي ثرا نح ثب نل مره  إلى)) ا مخ ممن الية اهذه في آ

مئد لن الفعوا تأ ذل:  لو تء أ تيا رش تل تـطـة ا مل تت رخ مـكـن ل الم رم تية؛ تـكـعون أن مي مو تـسـا تت ملا ه: مم لـقـعو
ثما(( ثو مو ي   ثت نس من ثي ثرا نح ثب نل مره،  إلى)) ا مخ مع آ لر تـفـ تت تدة اـهـذه ـمـن ي مـئـ لـنـا ه الفا ل أ

مكن رم تية مي معو رس لت مـجـ ل بـيـن ال لر تأة ال رر مـقـعوق ـفـي والـمـ مح مراـهـا، ـفـي ول ال ري نـعـ م، تغ
لن ملماذا؟ ت م تل معوي رق مة ت تق رل تأة مخ رر مـلـف الم تت رخ تـقـة تتـقـعوي م تـعـن مم رل مـجـ ل، مخ لر تذا ال ولـهـ
ت ل تع ما ه تج ذل..مللـ الل مق  أعما ملي مج ل بها ت لر ملل ذل و تما رع مق تأ ملي رت فقد با ه تت تل مة ـسـأ تـشـ عائ
لي لصلة عليا ه النب لسلم: " اه ل ال تلى وال مء تع ـا تـس دن ـاد ال تـه تل:  مج ـا ل ن" ـق مه ني ثل ثع  )
رد ثها ثل ال مج ثتا لج في ه مق ثح ثرة ال نم أع ذي  وقال) وال والسلم: الصلة عليا ه النب
ملح ( ل ن نف رم أي نوا قو لل أهم و ثر نم ثأة ثأ ثر نم تع )، ا تـنـ تم ذي تو للى الـنـب علـيـا ه الـلـا ه ـصـ
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مج ممن وسل م موي رز مة ت تأ تسها، المر مـخـر إلى نف مـفـعون ـمـا آ مر تن تع مروق مـمـ مـفـ تن ال بـيـ
م ل مج لر ترام ث وفي المرأة، وبين ال تع ل المـي ررأة تج تف مللم رص مج ل من تن إذا الر ممن كا
مسها رن تعوة مج رخ مل تمام كا رع تل تعوال. وا رخ تل وا

.....: الطالب
تعوةالشيخ رخ مل والعمام. طيب، : كا

.....: الطالب
رخعوةالشيخ مل تمام...  : ا والع

.....: الطالب
لمة : لنالشيخ مرم ث، ل الع مرم ث ل العـمـة ت تك ـلـعو يعـنـي تـتـ تـلـ دـمـا ه تـعـن تاـهـذا تاه ع
متا ه لم تع مت تما و تث مر لمة، تو تع لمة ال تع مخ ل، ل ال دم ل طيب نع م، أ�؟ي تد مئد، نك تعوا تف ... ال

بر يقعولعون: من : كيفالطالب رح ممن.. واحد تب ر ل  و تن؟ مك ملعو مك تأ
 ......:الشيخ

.....: الطالب
ماهر... : الشيخ ررآن، ظا مق ررآن ظااهر..   ال مق ممن اهذا ممن ال مـسـألة أـمـا اهذا، و

تمك لس تما ال مه ذعا تف ممي تكال في ما ج رش تحد ول إ مـمـن أ مـقـعول:  دـلـي لـكـن واـحـد، ي ال
تكال مفـيـا ه رـشـ تلة مـفـي إ تأ رـسـ مرج اـهـ ل والمرـجـان اللؤـلـؤ تم رو..ال ـفـي يـخـ ل؟  أ

تنا متي تء إن وـسـيأ مـئـد، ـفـي الـلـا ه تـشـا تعوا تف ذـضـا... ال ري تأ لـنـا ه   تس أ تراد تلـيـ مم مـلـؤ الـــ رؤ ذل ال
تجان رر تم للى قد فقط، وال تح تت  وغيره... من يخرج مما الناس ي

لن....... ول تمل تعوة   رخ مسف مإ تق ل ميعو رع مهعوا أن ممن أ دج تعو ذبا مي تطا أن يرـيـدون لبيه م مخ
تران إلى يذاهب رد مج لنا (( لكن نع م، يسأل، ال أكوا مإ مل نه م ل أم نه مه ثأ مذ مة ثه ثيمم نر ثق نل ا

تقرـيـة المراد] 31[العنكبعوت:)) تـسـاكن بال لل الم مكن ل؟ و تـسـا رعوم، تم تـقـ .... ال
ررية، تت الق ترى فأن لن الن تت مذه أ تـمـة تاه مل تك رت ال تر مـضـع ـفـي تـصـا تـهـا معو ذـنـى تل رع ل تم
م ل مم تت تنى تح تخر المع مضع في ال رعو تخر، الم تياق ال دس ما ه فال مر تل رو مبير تد تفة في تك مر رع تم
تراد تلم، المـ تك تنا طيب، بال رذ تخ مئد تأ تعوا تف عليا ه؟ وقفنا وش تكملنااها؟ ما الن؟ ال

مئد ممن مذه تفعوا من الية اه تيا تب مة الكريمة:  تر رد ما ه مق تـعـ ل حـيـث وتـعـالى سبحانا ه الل تج
رين اهذين الماء اهذا ممن تف رن دص رين ال تد مع تبا تت تران اهـمـا الم مداهما الـمـاء مـمـن بـحـ أـحـ
رب(( نذ ثع رت   ثرا رغ أف مئ أ ه ثسا أب ثرا تثاني:)) ثش رح((  وال نل مم رج   ثجا تما)) أأ مه تف مء   ري ـ ـش

محد الختلف. اهذا يختلفعوا ذلك ومع وا
ممن لن الكريـمـة الية فعوائد و ذـضـا: أ تء أي رذب الـمـا من الـعـ مئ غ يـكـعو ررب، تـسـا ذـشـ ال

مسا ه رك تع مء و مل؟ح المـا لرع الما تف تت تي لنا ه ذلك على و مـغـي ل أ تب رن تـسـان ي رن مل تب أن مل تر رـشـ ي
ما ه مال مغ مسي تت رس لن تي مر ذلك تل دث تؤ ريا ه مي تل ذره، ع مض تي تما تو لنا ه تك منع ل أ تول أن ممن تما تنا تت ما تي

ما ه مهي تت رش مسا ه تت ذرا الحالت بعض في كان وإن نف تر تر وقد عليا ه، ض من القي م ذك اب
مد في اللا ه رحما ه تعاد مزا لن الم مب أ تل تط رفس مل لن ريء ال لش ذرا ال تث ذرا أ مبـيـ مء ـفـي تك تـفـا مت رن ا

متا ه، لر تض تب تم تر تض ذل ملذلك و تث تتـة.. م ري تثـة  الم مبي لرة تخ مضـ تذا مم مطر فـإ رضـ من ا ا تس الن
رت إليها لد تت رش متا ه وا مت.. تحاج تر مس  صا رف لن ملا ه ال تب رق مغها تت مـسـي تت رس تت ممها ـثـ م و مـضـ فل ته

تاها، ذر مـضـ تنت ـلـعو لنـهـا تت ير ـكـا مـضـ تـتـة - أ�؟ي تت ري ذر الم مـضـ لر - ت تط تر المـضـ تر مر ـضـ غـيـ
ير تط تن المض ذلها لكا لمن لا ه ح تض ت ل يت رت مـسـا ه، تق رف لر ـلـعو وـلـذلك تن مط مـلـا ه إـلـى اـضـ أك
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ي م إل عنده وليس ل ل ل م مس مح ت ل أن لا ه ي مك ي م يأ مس مض؟ح؟ ال تب وا ذل وـضـر ـذلك مث مـل
ذضا لصة أي مق ريب ب ته ممي مص ذرو تـمـد كان ال رر بد مـمـن  عيـنـا ه... يعـنـي أ تـمـ مبـهـا ـكـان تر

تء رمر وسل م عليا ه اللا ه صلى النبي إلى فجي تت ت ل مب تك الـصـلة عليا ه النبي منا ه فأ
تب والسلم تاه مب وذ مك ل صهي ثكوالسلم: (  الصلة عليا ه النبي لا ه فقال مليأ لن مإ

ثمد نر أ
مروف ث منـا ه في الذ�؟ي أن ). والمع تمـد عي مكـ ل ل ر رأ رمـر ي لت ا ال - فقـال: " ي

تل مغا ه رسعو تض منب ممن اللا ه! أم ذل " كيف؟ الخر الجا منا ه كانت إذا مث اليمنى عي
تمد فيها مغا ه تر محك اليسر، الجانب من يمض تض تلة عليا ه النبي ف لص تلم ال لســ وال

ن للا ه:  وقال أك لن) (  تل تـسـا ه . ـقـال:  رف رت الن تن تن مـبـا ه تـكـا مل رط ذـبـا ت يـيـا طل واـهـذا قعو
ـب ـ ل الطـل مزـي مه م ،هـضـرر مي ـالم لن ـف ريء أ ـ تـش ـذ�؟ي ال تـسـاغ ل اـل تت رس مـغـي ل مي تب ين
من تلا ه تأن للنسا تو تـنـا تت ته تي مر رـكـ مي تـسـا ه و مـكـ ل ولـهـذا علـيـا ه، نف مهي ـمـا قـيـ ل: "  تت رـشـ ي
منك، ر ل ول بط مك تتهي ما تأ ممـك يـشـ مل؟ح اهـ ل أدر�؟ي " مـا تف لل اهـذا يـصـ نـعـ م ل؟ و
مل؟ح رص لن ي لذذ الناس بعض ل تل رعوع يت لن الطعام ممن بن تنا ه لك ملا ه ل باط تب إذا تجده يق

مقر يبدا أك ل رر منا ه يق مه ل وربما بط رس تلن.. اـشـتهيت ـلـعو تأـكـ ل ل نقعول: اهذا مي  
ترر اهذا نع م. تعليك، تض

ممن من الية فعوائد و مة الكريمة: بيا مده على وتعالى سبحانا ه اللا ه نعم ـا ـا عـب بـم
تنا ه مجعو مر تن البحار اهذه ممن يستخ ـعولا ه: اللحعوم؛ مم ن ن (( لـق مم ل ل ثو ثن أكمم ألو أك نأ ثتمم

مما نح ييا ثل مر لقة  بدون)) ثط تش تعب وبدون تم السـمك يكـعون ذـلـك  وـمـع.. مـا تت
مة وكذلك اللحعوم، أحسن ممن مجا ه فيـمـا وج ل عز اللا ه نعم مر رخ اـهـذه مـمـن نـسـت

ملي ؟ إيش ممن البحار مح تها. التي ال مس تب رل ن
ممن من الية فعوائد و البـحـار اـهـذه مـمـن اللحعوم كمال بين الفرق الكريمة: بيا

ملي وكمال مح ذلحعوم في لنا ه ال ألون((قال:  ال أك مكر  ول م))  تأ ـذ�؟ي العلج يذ اـل
لص ل تعو تلك ل؛ اهذا إلى با ه نت ره ل لنا ه ا دـيـن تـسـ م؟ح ـفـي  لـكـن.. ل تاه ـقـال: لـيـة  اـلـ

تتاج )) لنها تستخرجعون بة إلى تح لق تش تناء. تم تع و
من الية فعوائد ومن تـيـا تب مة الكريمة:  تر رد ما ه ـقـ م ل وـجـ ل ـعـز الـلـ رـمـ تح رـلـك اـهـذا مب مف ال

مقي ل لث ملعوء ال رم مئع الم تضا رتن على بالب تع أن يستطيع ذلك ومع الماء تم تف رد ـاء ي الـم
مه؛ تر تخ ملا ه:  ويم ثر ى((لقعو ثت ثو ثك   نل أف نل م ه ا ثر مفي مخ ثوا لل)) ثم لن  وإ مإ ـ ـاء تـف ـ ل الـم ثقـي

دين.... تاه تب؟ح عندما ولهذا   رس تتاج الماء في النسان ي لعوة إلى يح ـتى مق تفع ـح ـد ـي
تخر السفن اهذه لكن الماء على مر ول الماء تم ته رظ مر[كذا] ي ـ النعـمـة اـهـذه  أـث

لكر إذا تذ تسان تت تن الن مر�؟ي التي القديمة السف دريا ح تج نع م. بال
ممن مد و مئ تعوا من الية تف تيا م ل علينا تعالى اللا ه نعمة الكريمة: ب ري ـا ه ـمـا بن مـب مل ـمـن نط

ملا ه مخر؛ اهذه بعواسطة فض ملا ه:  البعوا أغوا ((لقعو ثت نب ثت ن ن مل م ه مم مل نض  .)) ثف
ممن لنا ه و مداها: أ ت ل أن للنسان ينبغي فعوائ تع رف تباب ي رس م ل التي ال لص تعو تت ـا تي تـه ـى مب إـل

مـصـعود؛ رق ملا ه:  الم ـعو أغوا((ملـق ثت نب ثت مل ن ن   م ه مممم مل نضمم ـا)) ثف لـم تل أن  أ ـعو مـق تـسـان: ي الن
مبي[ مغيأ رب تأ تقىأ�؟ي:  مقي بيتي في ] أب متيني ورمز دك ل ويقعول: إنا ه يأ تعو تت اللا ه على مم
مقا ه اه ل مف تعوا ملا ه؟ على من تت نقعول: إذا ل، قعو ذل مكن دك تعو تت مكن ل اللا ه على مم ذل، ت مك تعوا تت مم

ررق مـكـ ل بـيـن تـفـ تعوا لت ذـكـ ل، ال تعو لت الـصـلة علـيـا ه الـنـبي اـهـذا ؟الـسـبب  اـهـذا.. وال
مد والسلم دي ملين س دك تعو تت مم م ل ـكـان ذـلـك وـمـع الـ تـعـ رف تباب ي رـسـ تـبـة ال مل رـيـر الجا تخ لل
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تعة مف لدا ير ال تش ديب كذلك؟ أليس لل ذذا ط م غ إ تت رب م ل ممن ا رض م ل الـلـا ه ف تـعـ الـسـبب واف
لن مإ تء تف تما لس مر ل ال مط رم ذبا مت تاه لـضـة ول تذ لنـمـا مف متي وإ رمزق ـيـأ در مب اـلـ تـلـ تط تـسـان، مب ملن ا

مر رم تل تهر وا رظ تج أن ممن أ تتا تلة إلى يح مث رم لل أ ممن....ف وإ ـلـعو يـكـعون، ـمـا أـقـرب  
ما ه كان قائ ل: إذا قال تر قد الل لد ذدا لي ق تل متيني و تلن فسيأ لوج، و تز ـذا تأت نقعول: اـه
ب ل كلم مج منعون، ر تـيـك أن يمـكـن كـيـف مجـنـعون، نـعـ م مج مت تـلـد يأ تعو ـلـ م وأـنـت ال

رج؟ لو تز مـبـت الولد أن تعلمـنـا ـمـا نـعـ م تت ذدا..ال مـمـن تن تأـبـ م ل ـتـأتي وإنـمـا   رـعـ بف
مبها ذل، بالزواج أسبا ذضا تبع اهذا طيب مث رمزق أي در تلب إلى يحتاج ال ..... تط

مداها: وجعوب ومن مر فعوائ رك مة مش تم ملا ه:  وتعالى سبحانا ه للا ه نع ــعو نم((لـق أك لل ثع ثل ثو  
ثن أرو أك نش لن)) ثت تا ه  ـفـإ ت ل الـلـ تـعـ تـعـ م اـهـذه ج دن لراها ال تنـقـعوم.... وـسـخ مل ركره   مـشـ ب

منا ه لر وقد وتعالى سبحا ذرا علينا م لن كثي تأ معا ه الـشـكر ب مـضـ تقـلـب اللـسـان معو وال
مث م تنا ه اللا ه قال والجعوار ح.  ذنا تعالى سبحا دي تب تل مم تما متا ه تك متا ه قدر ذضا ونعم ري قال: تأ

أج(( مل أيو م ل))   مخ رد مي ث ل((   ني لل مر مف ي  ال ثها لن ـد)) ال مزـي تي تف أج((   ملمم أيو ثو ثر   ثهمما لن )) ال
ملا ه مخ مزيد اللي ل في ميد تي مبا ه تف تت رن مم " ا تكل مـلـف مل مق تاـهـ ل المؤ مـفـ تعوا ماهر مي لـظـا لل ال ل؟ و

أج(( مل أيو ث ل مف ي   ني لل مر مف ي ال ثها لن مزيد)) ال   يزيد؟ اللي " وش  في
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